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TMEESES.

1. Systhemata medica omnibus suis gloriis alioquin ephc-

meris pereunt; ars vera hipocratica aeterna est.

2. Crematum generi humano deterius ac pestis et epi-

démiáé.

3. Lactatio nec sanitati nec pulchritudini nocet; inter?nis-

sio ver tara matri quara infanti offieit.

4. Ideo : Mater sana prolem lactet suam.

5. Defectus populi
, et morborum multorum causa

,
in de-

íicienti culüira quaerenda.

6. Hungária quoad aquas minerales orbis est ditissiina.

I

7. Vestitus nostri irrationalis plurimas modificare, cali-

gas ver ac causam raorborura plurium penitns sepo-

nere deberemiis.
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A pálinka éget — nem is sejditvén mennyi kárt okoz,

nemcsak a jelen élkbe , de a jöv nemzedékekbe

is olly mérget önt, melly a testet, lelket egyiránt

gyilkolja — melly köz megmérgezés és köz leala-

csonyitás. Széchenyi.
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A hálísszív legszentebb Emlékéül

HÁLAADÓSSÁGA

CSEKÉLY ELISMERÉSE FEJÉBEN

SZENTELI B LAPOKAT

A SZEB7J).



Veklnteteg úv!

Egy éltet köszönök a tek. úrnak, mi-

ként ? megszabadittatásom története áll-

jon egyszern de hiven e lapokon. Az

1838ki árvíz elözönlé utcáinkat és föld-

szinti szállásom lakóit s velk együtt en-

gem is padlásra szorított
^
az els éj az

omló házak nyugtalanító maraja közt

folyt el, és reménytelen s éliezö embe-

rek környezének a kétes jöv olly te-

kintetével miilyen Damoclesé lehetett a
«

Jfüggö kard alatt
;
én párdeszka s tekn-

öl hirtelen galyabitott naszádra léptem

és ekkor olly nagyra becsült kenyeret
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s más illy els élelszükségeket szerzek

bajlársaimiiak. A viz nöllöii ntt; egy

és más repedéseket mutatott ki házunk

falán
5

és kétségbees aszszonyok és

gyermekek rémes sikoltásokban esdet-

tek segélyt ’s csoluakot. En csóliiakot

hozandó ismét naszádomra léptem, mely-

lyet is a rohanó vizár kénye szerint vitt
<

olly utcára, hová vitetni nem volt aka-

ratja, az elem dühét fékezni nem tudó

gyenge karú kormányosnak
,
idó múltá-

val azonban csak ugyan kitzött helyem-

re vergdhettem
5
de a szívtelen hajós

nép kérésiin és elóterjesztésimre meg

nem tartandó Ígérettel felelt; innen nagy

kerülések fárasztó küzdelmek után fáz-

va és ázottan, majd fél nap múlva sike-

rült elérnem a már akkor elhagyott há-

zat; éles sikoltás vegyült ekkor egy

omló ház tompa ropogása közzé melly ré-

mesen hangzott a sötét néma éjben ,
e
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hang felrázla valómat s az ifjú tAz fel-

lohogása ert kölcsönze a lankadt ide-

geknek, és bár segélyem alig terjedt túl

az akarat korlátolt körén, elég volt még

arra, hogy két embert szólítsak biztosb

fedél alá. üjulást szerzend száraz padlá-

sunkra kiváiikoztam viz(3s ruháim s vizzel

telt naszádomból, és egy lábtó segitelt

volna fedélre juthatnom de mint föllebb

hágok megcsuszamodik ez, és én a ha-

bok közé zuhantam.^ hol a már elindult na-

szádra úsztam, mell/yben utolsóerm meg-

feszitésével magam belé vetém ,• de ki-

meritett erm enyészett
,
érzéni megri-

degedni tagjaim, s eszméletem elhagyott-

Mind ez mint a dolgok folyamából kive-

hettem nyolcz óra körül történt, ezután

mi, azt nem tudom; elég az hozzá én reg-

geli 10 óra tájban Martius 16-án, — ezen
\

örökre emlékezetes napomon— szobában

leiéin magam részvev emberektl kör-
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nyezelleiij kiknek szemén láttam de me^
nem foghattam okát a rezg köny gyön-

gyeinek mit szabadulásom örömén isme-

retlen szemek, de olly jó de olly igazán

emberekéi sirtanak. Ezektl tudám meg
hogy szabaditóiiH körében a tek. úr szo-

báinak egyikébOiU vagyok. — És Iste-

nemre e nap emléke, az akkor hallott

Vigyázó Antal név, a bála örök be-

tivel leend szivembe edzve. Mert bár

dics is láng és hab iközé rohanni és az

öntudat magasztas érzetével menteni em-

ber életét
,
elttem szebb a tek. úr tette;

mert akkor, midn a már már ellebbeu

életert, csak a meg megrezget ütér s

egy egy vonagló sóhaj sejditeté inkább

mint mutatá, midn szivtelciiek a hullá-

mokba vissza lökni száadékozának, mi-

kor már egy pár nem sikerült kísérlet,

meg nyugugtathatá a tek. úrban az em-

bert; a tek. úr nem csügedt el, és meg-
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megvetve a veszélyt, inelly aroskadiii kez-

d épületben becses öveit — általam mé-

lyen tisztelt családját—^ fenyegette, foly-

tatá és folytattatá a felélesztés illy körül-

ményekben áldozatnak tetsz munkáját,

és én hat órai fáradságuk után visszanyer-

tem az annyira szép, annyira édes életet

,

melly életet ezután haza és emberiség-

nek szentelni leend f kötelességem. —
Fogadja e lapokat is mint határtalan tisz-

teletem, mint hálaadósságom elismerése

I

csekélyjelét, szinte kebel s nem szolgai
I

I hízelgés adózik velk a tek. urnák. L/e-

I
gyen meggyzdve, mit bennem az em-

beriségért tön, feledve nem lesz, bár

;
köszönelem ragyogó szavakban nem adom
is el — mit szerénysége még az eset

I után eUilla
,
mert ön tudata szép érzel-

‘ mében lelte fel azt — élni fog a hála

I lelkemben
; és ha elkövetkeznének azon

%
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idk a mikor én valamit tehetnék a tek.

úrért
5
tetteim fogják mutatni

,
hogy e

hála tüze mégmindég forron ég keb-

lében

lekötelezett szolgájának
'

Óváry Pálnak-



WJEXÉHSXÓ.
Publicisták a közálladaloni küls erejét annak

népességében, a belst pedig polgárai általános

gazdagságában helyezik. Mi orvosak e ketthöz

még egy harmadik szükséges sokszorozót (factor)

csatolunk
5

s ez; az álladalom polgárai ép- er-
egészsége

;
mert a külbáíorságot veszélyeztet

megtámadások ellen, nem annyira sok, mint ép-

ers- egészséges népesség védhet, így nem a

mennyiség, hanem a minség határoz; és ennek

igazolására elég legyen a történetekre mutat-

nunk, és a gyáva perzsák, s még gyávább sy-

bariták—kiknek nevök az elsatnyúlásra kathexo-

chen használtatik—^a miiKból int rémes példák-

ként tnendenek föl. Valamint a nép általános

gazdagságát mint a bels jóllét, s polgári bol-

dogság egyik eszközét mondhatni rugóját szinte

csak egészséges polgárok szerezhetik meg
;

föl-

téve azt, hogy.* minden jól rendezett álladalom-

ban a személy- s vagyonbátorság , alkotványos
törvények, és jó lábra állított rendrség által van
biztosítva. — Mint minden álladalomban

, úgy ha-
zánkban is

,
számtalanok azon kártékonyán ható

okok, mellyek e három mulhatlanúl szükséges föl-

tételt ostromolják és gyengítik. Ezen okok között
azonban egyet sem ismerek melly mind közvetlen

egy sokszorozót, mind pedig fleg az egész-
séget, s ez által közvetve a más kettt is olly
biztosan támadná meg, s annyi nyomort, és ká-
ros eredményeket idézne el, mint a lé^esitalok-
kal, ezek közt a borléllel (vagy hogy a népfaj
nyelvén—melly vele bennünket megajándékozott

,
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—nevezzem) a pálinkával élés hazánkia eddig is

már áraszta, és ha elejét nem veszszk, ezután
—a gzgépek elterjedt használata mellett a bor-
lélgyártásban—még inkább árasztand.

Csaknem megfejthetlen föladat marad az em-
bernem mveldés történetére nézve azon tény: hogy
a polgárosodás , mveldés

, mvészetek és tudo-

mányok elöhaladásával, az emberi jobblét eszközei-
nek több több ismerete mellett, az emberinemsem
physicai, sem erkölcsi tökélyesbülése párvonalba

nem megyelj mintha a classica Roma kijelentette

„videó meliora proboqve, detefiora seqvor“ mon-
dat, sul3^os átokkiiit nehézkednék az emberek szel-

lemére; st az ész és tudomány-találta eszközök
sok része, tudva és tudatlan arra fordittatik, hogy
az emberinem aljasodása eszközöltessék. Alkalmaz-

zunk egy pár példát. A sajtó az emberi teremt ész

e remek meredvénye ,
mellynek a jó ,

igaz és

szép közlönyének kellene lennie, lealjasittatik és

a költészet íattyu kinövése, a buja képzelet inger-

l csábos képeivel el özönli az ifjúságot, és en-

nek élet— erteljét, a korán fölébreszteít nemi é-

letgyengit kicsapongásinak s az önfertzés néma
bnének ejti áldozatul. Másik a gz s ez a James

Wath gyalázatára borlélpárolásra használtatik
,

milly skerrel—gyenge tollal írt értekezésem célja

az eredményeket szem elíbe állitaui. — Hazánkban

is hol ezeltt mint Európa más bortermeszt orszá-

gaiban olly ritkák voltak az iszákosság—csak pá-

linka által elidézhet súlyos betegségek, mióta a

béke ölén kimondatott az örvendetes „virad, ha-

ladjunk“ szó és kereskedésre és iparra forditók íi-

gyelmnket
,

elálltának a pálinka készitok, és

rosszul értett gazdaság s gazdagodjís tekintetébl
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(lögvészkéüt eherjeszlék a gépeik által könnyen

és nagy mennyiségben kapott s így olcsón adható

mérget, nem gondolva meg: hogy a pénz, mely-

lyet , nem mondom lelkiismeretlen , hanem gondo-

latban jószágigazgatók küldöttek a külföldön kéjel-

gó nagyoknak ;
nagy részben a szegény „misera

plebs contribiiens‘‘ boldogsága, élete, s egészsé-

géért pálinkával kicserélgetetí/jövedelmekbl áll;^*^)

nem gondolva meg: miként késziíményök, mit so-

kan a honi ipar mezején olly bven kamatozónak

fennyen hirdetgetnek ,
mint titkon rágó féreg tör-

zsökében örli meg a népélet egészségfáját ,
melly

egyik toka népünk elmecsevészed áílapotjának

szellemi és anyagi, aljasodásának s elszegényülési-

nek ! — Ezt mutatja az idei és tiz év eltti ujonco-

I

zások öszvehasonlitásábol eredt tapasztalás
;

ezt

,

1

az én
5
hazánk leginkább felsbb 32 megyéiben tett

utazásom, vagy is inkább g)faIoglásom alatt szer-

izett, bár igen csekély tapasztalásom.— De csak

egy tekintetet vessünk is a fváros valamelly teré-

re, például arakpíacra, meg fogunk errl gyzd-
,ni, mert ott találjuk a kirakott borlélpárlogépek a-

ilatt hever tulajdonszer pesti lazaronikat, kik olly

[bámulandó következetességgel fekszenek e gépek
) alatt mint ok és következés a legjobb ok-adó kerek
• mondatban (periodo causali).

Ezt szemlélve méltán fel kiálthatunk koszorús
' Berzsenyinkkel.

„Romlásnak indult hajdan^ers magyar!

*} Ezen állitas hazánkban-hála érte a jeleseknek- neni-
kevés dicséretes kivételt szenved

;
öntudatok magasz-

tas érzete, jobbágyaik jobbléte, hiszem, bven ju-
talmazandjak.
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„Nem láíüil Árpád vére miként fajul?

„Most lassú méreg lassú halál emészt/^

Mert hol vannak Jelenleg az ép ers deli ala-

kok ? hol a ,,magyar kinek hóditó nevére elsápadi

a megrettent világ. Nem szólok az eszményivé lett

görög s római férfias er szépséggel párult ép nem-
zedékekrl

5
csak az seinktl öröklött fegyver-tá-

rakra utalok
;

a hol találtatnak még azon fegyve-
rek mellyekkel aToldyak, Kinizsyek harcoltanak,

' de mellyeket nemcsak hogy forgatni, de még csak

hurcolni sem bírnánk, a török ellen — gzhajón le-

szállítani igen, de levinni nem bírnánk.—Nem ál-

iitom hogy mindez elaljasodást egyedül a pálinka

idézte volna el
5
ismerem én a többi kártékony ha-

tást is, de hogy csakugyan f a pálinka, — mit én

pár excellence mérefjnek szeretnék nevezni—annyi

bizonyos.—E tekintetek , hiszem , elégségesek

hogy lelkünk mélyébl idézzük el a méltó bosz-

szankodás nehéz szavait , és kimondjuk az átkot

a nemzeti gazdagság egyik emeltyje az ipar e

fattyú kinövése kezelire, és kimondjuk magára

a méregre , melly fájdalom! a mveletlenebb nép-

osztály közt terjedt el leginkább; melly annál

károsb minthogy a vele való élés után pillanatnyi-

ra ert és enyhítést hazud, felemeli az életmunkás-

ságot , de csak hogy annál biztosabban ronthassa

azt meg , mint dél öv vampirjei ,
mellyek ujifó húst

legyeznek szárnyaikkal azon emberre kinek vérét

szívják; melly ezért és olcsósága, által több több em-

bert édesget magához, annyira hogy fvárosunk e-

gyik utcáján , egy kórház közelében— tán épen a

polgárság emberiségért tett áldozatinak keser gú-

nyára— alig 150 lépésnyi távolságban négy kizárólag

boriéi árulás létezik ,
— az azon téren lév halra-
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men csapszékeket és tözsérségeket ide nem szá-

mítva—hol az ismert világ minden néven nevezen-

d borléljei, a rumtol kezdve egész a burgonya pá-

linkáig, árulíatnak, mégpedig mint cimök mutatja

szabadulnmzvn, (!)

Mind ez igényli st követeli a hatóságok fi-

gyelmét és rendelkezését; hisz dögvész ellen

vesztegzárak (contumacia) és zárvonalak (cordon)

védenek
;
járvány és ragály ellen— bár barmokon

uralkodó ellen jóllehet orvosi rendrségünk úgy
szólván semmi — hatóságok által oltalniaztatunk

j

a mérgek árulása
,

mennyire forvosaink hatalma

terjed ^ korlátozva és tilalmazva van ; egyedül a

boriéi, a pálinkára nincs felügyelet és itt szabad
játék engedtetik a nyerészkedknek, hogy az élet

legbecsesbje az egészség bátran kockára tétes-

sék, holott a pálinka fzk kezelése hasonlít a-

zon emberéhez (ha illyen lehetne) ki fel nyitná

a nép vérereit hogy abból kékl savat készítsen

embert pusztító méregül. —

Erm csekély a tárgy fontosságához mérve,
mellyel igyekeztem ha nem szívrázó legalább hú
képben állítani szem elébe e kártékonyságokat.
Szólok elször a boriéi készítésrl általában ; a
borlélnek életmiiségrei hatását két szempontból
veszem fel; annak tiszta és fertzött állapotjá-
bán; a tisztáét ismét tömény és hígított állapotban
taglalom: a higitottat és szoros értelemben
vett lélea italra osztom, az okozott hatást is így
adva el ; végre némelly orvosrendészeti észre-
vételekkel kisérendem a boriéi ügyét* Nem irdi
viszketeg, hanem az egyetem törvénye szabta ki
hogy Írjak, azért igénytelenül lépek e pályára; tár-
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gyám azért valasztám, mert meg vagyok gyzd-
ve, hogy soknak kell valamit ismételve elmondani

hogy az ige testté legyen , és ha valahol bizonyo-

san a pálinka ostorozása körül kell szem eltt tar-

tani nagy reformátorunk jel szavát ,jmiudég és me-
gint szüntelen.**
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A boriéi készítésérl általában.
*

JL láng (alcohol) boriéi (spiritus vini) köznéven pá-

linka, cukor s keményítvel gazdag életmüves leginkább

növényrészekbl, bor— vagy langpezsgésnek neve^^ett tulaj-

don vegykémi folyamat alatt’ készül , azon sajátlagos anyag-

nak mit vegykémek Diaslasuak neveznek á szaladra (Maiz}

irányzott hatása által cukor áll el ,
melly éleszt segedel-

mével' forrásba jÖvén elbontatik és a folyadékban — me-

leg és leveg-hozzá járultával — szén savas szesz , láng

és éleszt képzdik
,
a szesz el repül

, a többi a folya-

dékban marad
,
mibl a láng lepárolás (destillatio) vagy

mint mondani szokták égetés által a melegség nagyobb foka

alatt választatik eh
,

Klönbféle életmüves részek használtatnak c célra
;

hazánkban :
gabona , törköly

,
burgonya

,
gyümölcsök, u. m.

baraczk ,
alma

,
körtvély , fleg szilva és cseresznye; innen

a hason nev pálinkák
,
borsepr , innen az égett bor s

Francia országban CognacFranzbrantwein; külföldön: mind-

); két Indiában a rizs ée areka pálmából arak , a cukor-

\ gyártás kétféle maradványiból tafia rataffia és rum
,
a ta-

*} És nem borszetz^ (gaz vini) ez csak nyelv ujitóink általáno-

san használt logicátlan bábele, szesz gaz, ezzel világítjuk

színházunkat
,

ez fejldik ki a borforrás alatt még pedig

szénsavas szesz, ez van a szeszes italokban — potus arati
mint champagnei — pezsgben— ez savanyú vizeinkben, de

nincs_R pálinkában
,
hogy szesxexitaluak nevezhetnk.

í



tárok savanyú lótejébl kurais készül. Mellynek niindegyi-*

kével borlélárusaink
,
kiknek eltompult idegeiket a hazai

termék már eléggé nem ingerlené, örömest szolgálnak, s

ha inyök édességeket áhitana a rosoglio cum et sine epi-

theto és liqueurök számtalan fajait rakják fel
,
az illatos

boriélre vágyóknak pedig a sehol nem hiányzó kömény ,

ánizs és gyalogfeny boróka pálinkák fKömmelwasser

,

Oneis , Borovicska) szolgálnak italül. Láthatni ezekbl

miként a boriéi készitésre használt azon szálékony alkat-

részek szerint mellyek a borléllel együtt a katlanból lepá-

roltatnak
,
a boriéi is különbféle*hatást gyakorol az emberi

életmüségre ; mirl alább a fertzött boriéi rovata alatt

szólandok
^
most:

I. A tiszta liorlélröL

A tiszta boriéi szinetlen , átlátszó folyadék szálékony

és tulajdon léles szagú , s hasón többé kevésbbé éget tü-

zes izü, a vizzel igen nagy atyafiságban áll , s vele minden

arányban egyesül , még a levegbl is magához szivja. Mi

a különböz fokokat mellzve
,

a töményitett vagy 7930—

830» fokuakat ,
és a hígított vagy QOO® foknál gyengébb

boriéit és léles italt veszszük taglalat alá.

1. A tömény boriéi.

Ez épen olly méreg mint minden más tulajdonképen

úgynevezett mérgek ,
például : sósavas-rágó higag (mer-

curius sublimatus corroslvus) férj-any (arsenicum) maszla-

gos nadragulya (atropa bellado*ína) ,
makony ,

maszlagos

redszirom (datura strammonium) sisakvirág (aconitum)
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mert teljes hatása az élettel meg nem állhat s belle 1—2

nehezék a kisdedet ,
fél — két obon a legersebb férfit is

megöli
,
mint ezt hazánkban is több tudomásra jött példák,

különösen egy üngváratt — még eddig arra nem jutott —
egy lengyel zsidón történt eset bizonyitjak ,

ki alig fel óra

alatt halál áldozatjává lón. Ellenkez eseteket szinte lehetne

felhozni ,
például a török két nehezék mákonyt — meny-

nyinek huszad része ,
a széditk iránt fogékony magyart

megölné — egyszerre bevesz
;
ers lélesitalokhoz szokott

kozákok a fojtósavat megisszák , vannak példák hogy a 'még

életmütelenekre nézve is kártékonyán ható férjanyt , nagy

adagban elbírták látszatra egészségök kára nélkül. Nem
kell azonban felednünk miként gyenge életmüségünk sokat

mondhatni mindent megszokik
, s mint gyenge vessz mó-

dosulva simul az erhöz mit meggyzni életmüvezetének

nincs hatalmában
5

de mind ezek ellenére a mákony, fojtó-

sav és férjany mérgek maradnak, és titkon bár megrontják

' az életmséget s által adják e méreghsöket kora ha-

láluknak. — A halál oka forró gyomor lob — igy ha-
'

sonló a maró mérgek okozta kórhoz — melly ismert tüne-

tek között gyomorfenébe szokott átmenni. T okát e gyur

ladásnak a borléinek vizhözi nagy rokonságában kell ke-

resni , melly által a gyomor falainak viz részeit magába

szi\’ja, s azt mintegy kiszárítva — gyuladást hoz el.

í

2. A liigitolt boriéi.
%

A víz külön súlyát (grav, spec.) 1000-nek véve a bor-

^ lél ennél annyival könnyebb minél több század rész foglal-

ni tátik benne
; a legersebb borlélbeh vagy a Richter álta-

1 lánosan használt langmérje (alcoholmeter) szerint 793—



S3ÜÖ fokúban 95—90. század rész láng vagyon; a 900® fok-

nál gyengébb léles italban 50 század résztl kezdve lefelé

mindig kevesebb, egész a sör 1. vagy ennél is kevesebb tar-

talmáig
;

legjobb , legersebb hegyaljai borainkban csak

10— 12 század rész foglaltatik. Már csak e vegy-kémlet-

bl is kitetszik hogy az illy sok fokozatú lélésitalnak kü-

lönböz hatásúnak kell lennie , mit még jobban átlátunk

ha azon alkatrészeket tekintjük mellyekbl a klönbféle

léles italok alkotvák, igy a bor; niellyben: viz, a bornak

zamatot kölcsönz égény-nem (Aetherart) cukor, mézga,

vonadék
,
szabad ecetsav

,
borsav (Oenanthsáure) stöbb bor-

ksavas sók és tulajdon olajalakú folyadék s a többi, a^

serben nyák komlódék (lupulin) s a t. igy más léles italok-

ban is — mik a boriéi hatását módositják, mérséklik
;
igy

a bor kedvesen emeli az ideg életét, a vérrendszert jóté-

konyan ingerli ,' a ser táplál s t. e. C mig a pálinka mink

tulajdonszerü inger az ideg és vérrendszert rajosabban ra-

gadja meg ,
innen mig amazok hatása az életert nagyob-

bitja ez heves hatása által azt csakhamar kimeríti
, nagyobb

ernyedést, nagyobb bágyadságot hágy maga után
, részegsé-

get boriéi b tartalmánál fogva hamarább hoz el. E te-

kintetekbl én széles és szoros értelemben vett léles italt

különböztetek meg.
,

A. A széles értelemben vett

lélesitalok.

Ezen osztályba a bor , sör
,
gyümölcsborok, a bischof,

piinsch ,
és más e nem italok tartoznak. Bár hatásuk a

a pálinkáénál mérsékeltebb, olly kártékonyán nem folynak

be az emberi* életmüségre, mindazáltal vagy a folytonos ,
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vagy a’ reodetlen inéitékentuli velk élé$ iiiegháboritja ar

^letmüség rendes munkásságát
,
és több rendbeli nyavalyá-

kat idéz el, miilyenek : Lázak. A lélesital mint megjegy-

zem
,
kivált ha b táplálat leginkább b húsétel jár vele

,

mint tulajdon ingerlszer felemeli az ideg és vér életét, u

vér képldékenysége magasabb fokra hág ,
ertelj áll el

és az literes rendszer ingerlékenysége ,
s legkisebb ger-

jeszt ok sokszor maga a lélesital hozzájárultával beköszönt

a lohldz, melly vagy ideges vagy rohaszló lázzá fajulhat el,

inellyekben hogy az élet kockára van téve * ismeretes. Ha
pedig kitünleg egyes életmvekben fejldik ki az ütere#

rendszer ez ingerlékenysége
,
vagy már hajlam volt azok-

ban jelen , el állnak az egyes életmvek gyuladásai
,

s

eieek közííl kiemelendk az agy- iüdö-májlobok
,
gyerme-

keknél a hártyáslorokgyik

,

inellyek az egyéniség és e ré-

szek hajlamai szerint hamarább vagy késbb fejldnek ki

;

kórtüneteik ismeretesek. Azon fontosságnál fogva, melylyel

ez életmvek az életmség oeconomiájára nézve birnak

,

azon hatás mellyet ezek az életmség fenmaradása és visz-

szatermdésére gyakorolnak, könnyen átláttatja velünk miliy

veszélyesek ezek
, mert mködésök e betegségek által gá-

toltatva vagy megrontatva az egész életmségnek szenvednie

kelletik. Az agy ugyanis a lélek életmve
, igazgatója az

allati életnek; a tüd mhelye a vérképlésnek, s a máj nagy

befolyású a tápnedv készítésére
, nnd ezeknek megbomlá-

sa és hanyatlása által hanyatlania kell az életmségnek
,

mellynek ereje nélkül az élet meg nem állhat. — Az ide-

K ges bá/italmakU.'6zn\ a rászlkórt
,
nie'hgÖrcsÖtj ha hogy ezekre

hajlam mutatkoznék, idézi el
; a reszketesta. folytonos mér-

tekletlen élés mindig elhozza
,

a víziszony kitörését el-
segíti, 8 ha a tüzes képzelet romlott képeihez még tápláló

^1 fszeres étkek és csak kisebb adagban venni szokott lóles^



ital Járul is
,

eláll a nnemnél bár ritkán elforduló méh

rjöngés (nymphomania). Egyes életmvekre hatva agg s

tüdöguiaülést még pedig vagy az agy munkáeságának hir-

telen félbeszakasztása vagy az agynak rendkivüli izgékony-

sága , vagy az agyra s tüdre történ vértolulás által

;

ide tartoznak a iehellenség mór és süketség el állásai, mind

ezek az érdeklett életmvek idegeinek szerfeletti fel inger-

lésébl és ezt követ ergyengülésbl szármozhatnak. Ez-

után sorozhatjuk a vérömléseket
^

mellyek vagy a vérrend-

szer fölemelt fokozatán s igy annak üterességén vagy az

idegek ingerültségén alapúinak; ide tartoznak orrvérzés,

vérköpés, mélivérzés vagy a hószámon kivi , vagy ennek

in értékfeletti b folyása s az aranyér, mit Hufeland külö-

nösen a valóban szeszes (gastenens") pezsg
,
és burgundi

borok után tapasztalt legtöbbször el állani. A bélhuzam

szinte szenved a léles italok által, abban a bvebben elvá-

lasztott takony az els utak lisztátalanságát hozza el
,
mi-

bl dugulások következnek kivált a fanyar veres borokkal!

élés után, mellyben a rostokat öszve huzó részek léteznek

;

a savanyú borok emésztetlenséget (lienteria) okoznak, jól

ki nem fórt borok hányszékelést

,

melly valóban nem más

mint a gyomor és belek görcsös rángásos bántalma, azaz

a bél huzara valódi nehéz kóra ,
ide számit va azt is hogy

az ingerlett máj epét bvebben választ el, st csipsebbet is,

mi a beleket hasonlóan izgatja. — Két rendbeli nyavalyát

kell még kiemelnem, egyiket a vízkárt melly a kigzölgés

és felszívódás közti sulyegyen felbomlásából veszi eredetét,

mikor a test gz alakú nedvei folyókká változnak és az

élotmüség üregeiben és a sejtszövetben meggyüleinlenek.

Másikat a gazdagok nyavalyáját a köszvényt

,

melly a

florájok bán bven term hármas level lóher, jelesül Bachus,

Venus, és henye élet következésében, csakhamar az át-
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kéjelgett ifjúkor után, mi<«Jn a férfiúi életkor tettekre «zó-

litaná azokat kik a természet legtöbbjavában részestiltenek—
hívatlan megjelen, és a sok alakú agra például chir—om

—gon—pod-agra télben ágy és köreveteken további dobzó-

dás között, nyárban fördkben újabb kinos kéjelgéa között

kényteti eltölteni a szép életet
,
mellyet haza és emberiség

olly méltó joggal igényelhet magának a tlök elfogadott

jókért.
^

A léles italok nagyobb adagokbani itala fleg a láng

hatása által valódi kórt hoz el:

!
I

* A részegséget.

All ez az életmüség azon rendellenes — eleinte felin'

gerlett késbb elbóduit — állapotjában, mellybe a részeg-

ség három fokozata alatt tétetik; lássuk c iépcszelek

kó rtüheteit.

A részegség els fokozata kitnik ha ki lélesitalt de

még mérsékeltebb adagban vett magához. A boriéi eleinte

izgatja a gyomrot, abban kellemes melegség érzését okozv.T,

a vérkeringést sietteti, az ideg különösen agyrendszertfel-

magasztalja, innen a lélek erejét hatósabbá kitünbbé teszi.

Jellemzi e fokozatot az arc elevenebb színezete
, tündökl

szemek
,
szokottnál lelkesebb hatályosabb beszéd , de melly

gyakran fecsegéssé alj asiil, honnan a részegség e fokán leg-

többen hi ven rzött titkaikat is kibeszélik. Azonban az okos-

ság ép, erteljes, csak a beszéd és tettek szokottnál szaba-

dabbak, elevenebbek, és ezek az egyén hajlamait, vonzalmait

titkos gondolatit és érzelmeit nyilvánítják.

A r. második fokozatán az emészt életmvek fölöttébb

íngerelvék, — innen a hányás e szakban gyakori a

vérkeringés erhatályosabb
, kétszerte gyorsabb

, ersebb

,
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és inkább a test fölszinére tolslíodik. Az agy a szüntelen

torlódva nevekedó vértöineg által izgaltatik
, és ekkor a

lélekzés sebes, az érverés kicsiny rezg, a f nagyon meleg

st forró
,
az ábrázat sötét piros

,
néha pedig kékes

,
e szí-

nezetben osztakozó halánték erei felduzzadnak
,

üterei er-
sen lüktetnek; e fokozaton a részeg képzel ereje zavart,

elméje nem fogja jól fel a körülte lévk beszédét s ezek

értelmét
;
ön gondolatit pedig csak nehezen fzheti együvé,

és ha mit nagy fejtörések köztt öszvefércelhetett, nagy

nehezen dadogva kifejezett is
,
magát érthetvé tenni nem

képes. Az izmok mozgása mi eddig biztos, bátor és rendes

irányú volt
,

most bizonytalanná
,
rendetlenné és tétovázó-

vá lesz
,
az egyén elkezd botorkázni és düledezni

,
nyelve

elnehezül , s minthogy a szavak csak tökéletlenül mondat-

hatnak ki, hebegés áll be. —
A r. harmadik fokával fre történ kiesebb vagy na-

gyobb vértolulások köttetvék ,
az ütér meglassul a nélkül

azonban hogy teljébl és keménységébl valamit vesztene

,

a lélekzés mély és hörg. Az izomer apránként enyészik

inig végre egészen eltnik; mert a test lhelyzetben fen sem

maradhat ,
a szem becsukódik

,
a szó elnémul , a gondol-

kodó er ellebben és az egyén csaknem balálszerü álomba

merül.

Az egyéniséghez képest elébb vagy utóbb a léles ital

okozta tünemények elenyésznek ,
a lélekzes szabadda lesz

,

az ábrázat megsápad, az ütér rendes modorjára (rythmus)

tér , és felserkentekor a beteg — mert hisz az kiben illy

rend'eflenes tüneményeket tapasztalhatni valóban az — már

csak kevés kórjelenségekrl panaszkodik, illyenek: szom-

júságot és bels melegséget érez ,
feje nehéz

,
tagjai el-

estek ,
az ételtl undorodik, szója ize kellemetlen ,

tikkadt

,

ragadós mint ha lisztet vagy tésztát rágna. A részegség e
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tüneteit tekintve hasonlítanak ezek a mákony által elho-

zottakhoz ,
mert felingerli mindkett eleinte az ideg élet.

erejét, s ez heves ingerlszer által kirnerittetvén
,
kábulás

áll be s mindkettnél halálszer
;;

s a keletiek kiknek val-

lásuk a lélesitalokat tiltja mákony által okoznak magoknak

bódulást (narcosis).

Ezek általában az egyszer részegség jellemei ha a

boriéi hatásával semmi más nem szövetkezik , és a ré-

szegség c három fokozaton való lefolyása semmi más úton
Ni

nem háborittatik meg. Vágynak azonban körülmények

raellyek a lél hatásával szövdnek , s a veszélyt mellyben

llly részegek forognak nagyobbitják ,
mert háborítják lefo-

lyását és nehezítik kórismeretét. — így némellyek a léles-

ital után neveked sápadságba esnek , mi fokonként egész

a halotti sápadásig emelkedik. Ezek ekkor csendes komo-

rokká válnak , keveset beszélnek
,

s mintegy önmogokba

zárkózva
,
a bels ingertl leveretten földre alá hullanak ,

a nélkül azonban hogy más küls jel elárulná a bels nagy

zavart, mi bennök dúl, s mit azon íngerlszer melylyel el-

töltenek, hozott létre. Mások a lélesitaltól kitör házsártos

kedélyüekké változnak , még a legkisebb okra is nagy ha-

ragra lobbannak, és a dühös rülés (mania furiosa) bizo-

nyos nemébe esnek, gonosz tettek és vétkek elkövetésére

lesznek hajlandókká. Ellenben, vannak ismét mások kik a

tulságig szívesek
,

gyöngédet
, *s magokat kedvehetkké

változnak ; szemökbe szökött ragyogó könynyel üdvözölnek

es ölelnek mindenkit , bocsánatot kérnek az egész világtól

,

B mig részeg cimboráik szomorú búsulásnak adják magokat
i és képzelt szerencsétlenségökön kényeket hullainak. Töb-
V ben szerfelett felingereltetnek léíes italok által, annyira

,

f hogy hirtelen ers rángalmakat s görcsöket kapnak és ve-
' szedelmes nehézkóri állapotba esnek. — A részegség ezen



mondhatni szeszélyes ktilekezései
, mellyek annyira tulajdon*

szerk s egyénileg annyira különbözk
,
— mivel természe-

tesen minden egyén életmiisége sajátságaival szoros öszvo-

köttetésben vannak
;
— valóban nem csekély érdek ta-

pasztalást nyújthatna emberismeretunk gyarapítására , ha e

keseren bús tapasztalás néni fanyar gyümölcse volna a tu-

dás azon fájának melly az emberiség lealázó elvetemültsé-

gében verne gyökeret
, s mellynek az okossá teremtett em-

ber baromivá alacsonylása adhatna táplálékot
;
de melly fa

életfojtó árnyoka sr ködkint nem nehezkednék az érz

kebelre , hogy aggodalom , hogy szivrázó borzalommal fel

ne kiáltsunk ,, O népek istene küldj egy reménysugárt

igen sugárt, melly a részegséget az emberiség e pincék és

csapszékek homályiban tenyész nagy penész foltját elzze,

kiégesse. —
A részegség tünetei után lássuk annak okait. A r. els

fokozata valószín miként a boriéi a gyomoridegeit a ducrend-

szert hatja meg s az egész életmséggel pedig csak rokon-

Bzenvileg közli hatását
;
de a második és utolsó fokozat leg-

többek véleménye szerint mindig a legfinomabb léles ré-

szecskék vérkeringésbe lett átmenete le ,
— s azon benyo-

más által mellyet ez a test minden idegeire különösen pe-

dig az idegrendszer középpontjára az agyra tesz — eszkö-

zöltetik. — A gyomor ingerlékeny állapotja, a szobák

melege hol a lélesital árultatik , a fesztelen vig és eleven

mulatozás, azon gerjelem mit számos emberek vig gyüle-

kezete általában nagy embertömeg kedélyünkben elidéz ,

annyiban mozdítja a részegséget el ,
mennyiben az ideg

rendszer fogékonyságát felemeli. De a láng felszivalása

részegség elállítására nmlhatlanul 'szíikséges, annyira hogy

léles folyadéknak végbélbe vagy erekbe történt befecsken-

dezése ,
vagy mint egy léláros vallomásából tudom — ki



boriéit kezdvén kezelni hat hétig szüntelen kábult állaj^ot-

ban volt, felesége még nagyobb mértékben érezte ezt —
már maga a léles gzzel fertzött leveg belehellese altal

szintúgy okoztatik részegség, mint lélesitalok mértéklet len

Ivása által
;
mi valóban azt mutatja ,

hogy a gyomor in-

gerültsége a részegséget jellemz tünetek elhozasában csak

csekély részt vesz.

‘A részegség tünetei azon arányban enyésznek mint a

finom lélee részek elgzölgése különböz kiviteli utakon—
tüd— br, — eszközöltetik. Ezt bizonyltja azon tény hogy

a lánggal csak lazan kapcsolt italok hamarább és könnyeb-

ben múló mámoirt okoznak ,
mint azok mellyeknek alkat-

részei a lánggal szorosabban kapcsolvák
,

például bor és

sörben — hisz ismert dolog hogy boraink jnámora csekély

ideig tartó alvást kivan
,

inig a sertl három napig részeg

az ember. Innen van az, hogy nagy hidegben öszvehúzodva a

br lyukacsai ,
az az eltt melegben csak els fokon lév

részegség a harmadikra a halálszerííálom fokára emelke-

dik , és az embert azon veszélyes helyezetbe teszi ,
hogy

^ vagy ébren álmatlan fáznia, vagy lefeküdnie kelletik örök-

re elalvandó
;
és valóban megfagyoít embereink legalább

e nem annyira a hidegnek mint a hidegben ivott pálin-

kának lön áldozatjává. Bizonyilja ezt a részegség orvos-

lás módja is, mellyel mind paraszt, mind orvos egyképen

végez
, az a részeget ganéjba ássa , hol a br kigzölgés

elinozditattván
, egyszersmind a megnyílt lyukacsokon a

ganéjból kifejld szénsavas hugyagot (amoniat) besziv-

ja
, 8 ez a lángot semlegesíti. Az orvos illatos gerjeszt

szereket nyújt a kigzölgés, elmozditására és folyó vagy

szénsavas hugyagot a láng semlegesitésére. —
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B. A szoros értelemben vett léles-ital.

Ez alatt a 900-o vagy 50 század részszel bíró bér-

iéinél gyengébb boriéi vagy köznevén ^ pálinka számta-

lan nemei értetnek. Mellyek fájdalom hazánk bortermesz-

t vidékein is annyira elterjedtek, a felsbb részeken pe-

dig általános gyógyszerül (panaceáiil) szolgálnak.— Reg-

gel pálinkát isznak hogy erejük legyen a napi munkához,

ebéd eltt étvágy kedvéért— pro appetitorio— ebédután a

netalán nyeltf zsiros falatok könnyebb emésztésére, munka

után vacsorára, hogy jól aludjanak, éjjel erejük megjjön

,

melegben hogy hüvesitsen,* hidegben hogy melegítsen, váltó

lázban paprikás pálinka, gyomorgyengeségben keseröpálinka

st ismerek pusztát hol a keser pálinka minden kigondolható

betegség ellen használtatik, hát külsleg hány kenésre, lo-

csolásra nem használtatik ez különösen a’ kánforos.^ hisz

még szépitül is
\
liliom levelen álló pálinka adja meg

finom brét és arcpirját az illy büdösségektl nem irtózó

nnek. EgyJ szóval keverés és munka , v/gság és szomo-

rúság közt
, a bölcstl a sírig a pálinka viszi a f sze-

repet úgy keresztelben mint torban
; úgy a kupak tanács

r

komoly ülései, mint a lakzik szeszélyes vigadalmiban. Es

kérdené valaki miért e sok merben ellenkez nézetek?

azért mert a miveleÜen orránál tovább nem lát, mert a

nép nem tudja, ho^y mi melegít az nem hüvesithet ,
hogy

a zsiros részt szívóssá tev szer nem mozditja el az emész-

tést st a zsirból tulajdon savat készítve elrontja s ert-

leniti a gyomort ,
hogy a test ideig óráig tartó felinger-

lett szalma tüze nem er , hogy ez mi hamar hamvadni

I



13

fog az élctmség gyenge bágyadságát hagyva maga utcán

s. t. e f. De nézzük a pálintia ártdlmciit,

Cáfolhatlan adatok tamísiíják , hogy a^ népet a pálin-

ka elcsenevésziti ,
bár Horac tiltja ,,ab ovo‘* kezdeni, mint

valót iró-nem költészek menjünk az eredetre. Már egy-

ezer! részegség alkalmával is szükség A’^elenienyünk sze-

rint, hogy finom láng részecskék a test állományába föl-

vétessenek ,
mennyivel bizonyosabb ez pálinka iszákos-

sálnál; mikor mind ezt több rendbeli kiserietek u, m.

vérbocsátás, iszákosak hirtelen halálkori bonczoltatasa s.

a t. bizonyítják ; az egész életmüség minden részecskéi- «

nek boriéi általi tökéletes áthatása beferfó'zése azok által

kétségkivülivé tétetik ,
mert a kezet és ruhát a tulajdon

boriéi szaga annyira átjárja
,
hogy alig lehet elzni, — A

boriéi ugyanis azon [anyagok közé tartozik mellyek föl-

vétetvén az életmüségbe az sem meg nem emésztheti sem

át nem hasonlíthatja. Már az illyeu léllel fertzött egyén

meglehet tán magához hasonlóval házasságra lép
, és a

mámor egyik pillanatában, egy már csirájában beteg lényt

nemz. A megfogamzott magzat hasonlólag pálinkával telt

nedvekkel tápláltatik, és mint alig pár napig teng kérész

(ephemer) nyomorult lény jön világra. De tegyük fel ez

nem igy van — el j a szülés ideje s a tudatlan bába a

különben is vérmes anyának bátorságot és jó szül-fájdal-

makat eszközlend
,
pálinkát ad , és ha a guta meg nem

,

ütötte és a tetszhalt gyermeket létrehozta ezt újra pálin-

kával élesztgeti. — De mind ez látszólag kár nélkül tör-

ténve meg
, most az ersödés reményében pálinkával él

anya fertzött tejét kell szopnia a csecsemnek , s ha e

természet elleni táplálék gyomor és alhasi bajokat idéz

el és a gyermek ekkor — mert még csak sirni tud s éz

és nyugtalansága által panaszkodik a méreg ellen, a tu-



dós asszonyok elóállanak és a homeopath „siniilia simi-

libus“ gyógyjavallat rendszerint pálinka, mellytl elbódul

és elalszik
, hiszen a’ mákonytól is elaludt volna ! de szü-

léi vétkeiért fog lakolni, még pedig mint az irás mondja

hannad és negyed iziglen. — Es itt veszi eredetét a na-

ponként jobban jobban harnpodzó görvélykór vagy a nyirk-

rendszer és a nyirk betegsége. Ennek lényege áll a nyirk-

rendszer gyengesége, e rendszer és mirigyei hiányos mkö-
désében , mi által rendellenes elválasztás s ez által roszul

készült, nem eléggé áthasonlitott és állatositott nyirk

készül. Következményei : a test tökéletlen látszatra gaz-

dag de egészségtelen tápláltatása , a nyirknek edényeiben

való meggyüleinlése és pangása, mi görvély nedvié

fajúi. A mirigyekben történ izgatás, st szenvedleges

gyuladás ,
keményedés, güm - termdés. Ömlenyek, el-

ször a mirigyek, késbb más életmvek — mint csontok

nemes belrészek — genyedése, rendellenes elválasztások,

kóráttételek, utoljára általános senyv, elotrombúlás és más

elfajulások. Ezek azon eredmények , mellyek a görvély

által elidéztetnek
,
azon görvély által mellyet a külön-

ben tiszta ,
az irigylend viz és levegt éldel tótok kö-

zött , s nagy városainkban a bujakór elterjedése által sza-

porodni tapasztalunk, melly kórt a nagy fej, tagos látó-

val biró kék szem ,
vastag orrú, felpuffadt, látszatra kö-

vér, fehérbr, piros szke gyermekeknél mindjárt megis-

/merhetünk.— E görvélykór fejldési betegség, mert a rend-

szer mellyet elfoglal a kifejldés rendszere; és két f fej-

ldési korszakban mutatkozik ,
leginkább a fogzás és ser-

dülés szaka alatt, az elsben fleg (atrophia mensenterica

infantum) kisdedek fodormirigy gümös aszálya és, csontsenyv

(rachitis) alakjában jön el ,
a másodikban leginkább a

nyak mirigyei genyedése szokott elóallani, a többi kortü-



netek a két korszak közt fejldve ki.— A kisdedek fodor-

mirigy giinis aszályát e tünetek jellemzik: a test különö-

sen végtagok els/áradása ,
piiffadt kemény has , sápadt

szin 5
igen nagy st ki nem elégithet étvagy, honnan a

népnél a sok étel és száradás közti aránytalanság miatt

a megigézés nevetséges babonaja állt el ,
ráncos arc , a

br élettelen s nem ritkán ebagák (coniedones). A ki-

fejlett betegségben a hasban tyiiktojásnyi mirigygümk

tapogathatok, s minthogy a nyirk és . tápnedv rajtok ke-

resztül a vérbe nem vitethetik elszáradás és halál követ-

keznek belle. Es megtörténik hogy még a baj kezde-

tén ,
orvos — oszlatva ersit szerekkel —' segíthetne

a- bajon ,
de a tudatlanok addig pálinkázzák addig gilisz-

a porozzák a kisdedet mig a baj orvosolhatlanná nem lesz,

s ekkor orvost hivatnak, hogy orvos nélkül meg ne

haljon.

Más betegség, melly’görvélyes hajlanwí kisdedeknél a

nyújtott pálinka következménye, a forrd es idült fejmzkór

(hydrokephalus acutus et chronicus infantum). A fogzás

munkája alatt úgy is b mértékben történ agyvértorlás a

pálinka által mint tudjuk nevekedik, és a sávos kiizzadás

elidézi a betegséget ,. mi kevés nap , st óra alatt a

gyermeket megöli , vagy ha idült a betegség lígy még
nehány évig, legfeljebb a serdülés koráig elteng a beteg;

hogy ha a sávos kiizzadás a gerincoszlop üregében a ge-

rincagyban történik, ennek alsó részén a savó meg gyü-

lemlik és azon betegséget idézi el meWy hasadtgerinc (hy-

drorachit.is, spinabifida) név alatt ismeretes. Ezeket tartot-

tam kiemelendknek a gyermekkór betegségei közül

,

mellyeknek számtalan nemei úgy a lázak mint a gyuladá-

, sok és ideges bántalmak közül a kisdedeket épen rígy

' miként a megletteket meg szokta lepni.
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Minekeltte a meglettkor pálinka által okozott be-

tegségeirl szolanck, jónak latom az iszákosság lépcsön-

kénti emelkedését kifejteni.

A borlél-pálinka mérsékelt adagban okosan, — mint

mondani szokták orvosi kézzel — nynjtva, f hs az in-

gA-l szerek sorában, s éppen ezért nem életrendi (di-

aeteticus) használatra való. Legelször a gyomorra gya-

korolja hatását, abban kellemes melegség érzését támasztva

(azoknak kik ez italt nem szokták az valóságos pokoli ége-

tés) e melegségelterjed az egész testen, és úgy tetszik mint-

ha er terjedne el jótékony lángkint, és ez a felingerlett ide-

gek hatása , de melly ingerültség kimerittetvén bágyadt-

ság áll el, minek ellenszeréül ismét pálinka használtatik

,

mi ismét felingerli az idegeket , de a szokott pálinkaivás

eltompitja az idegek fogékonyságát és nagyobb adag

vagy ersebb pálinka kivántatik az ingerültség eíhozásá-

ra. Ez ingerültség, és bágyadás addig váltogatják egymást

fokonként, mig el nem állnak az ismer eltt félelmes,

de magokra az ivókra nézve még veszedelmeseknek nem

tetsz jelenségek mellyek ellen ismét pálinka a gyógy-

szer ,
s ennek ivása addig terjed mig csak veszedelmes

nyavalyák nem idéztetnek el, mellyek megrontják az lígy

is gyenge test még gyengébb egészségét és különnem

halált hoznak a pálinkaivó fejére. De nézzük:

A pálinka által elhozott betegségeket:

Legelször az emészt életmvek támadtatnak meg

,

az izgatás mit a pálinka a gyomorra gyakorol eszközli a
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gyomor takonyhártyája bvebb elválasztását, mellybl

étvágy hiány és megzavart emésztés következnek; a gyomor-

ban kezdd égetés, vagy futó hideg és tompa fájdalom mu-

tatkoznak ,
mellyek böfögésekkel járnak s a böfögés alatt

csekélymennyiségü izetlen nyálka vagy epével kevert takony

íirittetik ki^ vagy pedig fonó sós folyadék emelkedik fel a

bársingon mit zá/ia (soda) gyomorégésnek (pyrosis) neve-

zünk. Ez alkalmatlan bajokat legyzni a pálinka vételik

ellenszerül ,
mi a bajt látszólag ugyan kevés idre lecsi-

lapitja, de a baj újabb gerjeszt okául szolgálj, a gyo-

morban lappangó gyuladás áll el, a takony bvebb mér-

tékben választatik el , melly minthogy a nyombél és máj

szinte izgatvákj epével keverve a bpálíó hányás által íirit-

tetik ki; e hányás leginkább reggel történik (voiuitus hel-

lüonum) a mikor az alvás ideje alatt a természet gyógy-

ereje a meggylt takony csorvától önkint szabadulni akar.

Nyilvános ezekbl hogy a gyomor és emésztést elsegít

részek illy állapotjában az emésztés, mi eleinte meg van za-

varva megromlik, a gyomor rósz enivet készít, s ez a nyom-

bélbe vitetve ott elfajult epe s has nyállal keverve, abbóf

rósz tápnedv készül; hogy ha pedig ez nem jó vagy hiány-

zik , ebbl az élet , és életmüség ertlensége következ-

nek ; a takonynak a belekben! elválasztatása
, és részint

a rósz tápnedv részint a takony felszívása által lakíiyos-

korcsvegyület (kakoobynia mucosa) áll el, ez inind inkább

I terjed, az életmüség zsongja mind inkább vesz , ertlen-

I

sége növekedik
,

a lehell életmvek takonynyal szinte

I

elözönletnek, a takony elfajul, csípssé lesz, zsehréket hoz

1 el különösen a leheíléséletmüvek hártyáiban , és iak~

) nyosaszkor szárn'.azik, és vagy a gg és ggsipben meg-

l
gyülemlett takony által fulladás, vagy laknyos guta ütés

I által — nem ritkán vizkóré% sorvasztó láz íb^XAl ki — ered

2
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a halál. — A gyomor lappangó gyiiiadása naponkénti

tijabb izgatások által hova tovább inkább terjed, és eláll

a betegség melly idült gyomorlohnuk neveztetik , ez a gyo-

morra torlódó vér által annak falait megvastagitja, mi a

feljebb clszámlált kórjelekkel, több ideig tart, mig vagy

gyomor-kemenyedeshe megy át vagy meglágyul s azon be-

tegséget hozza el melly gyomor lágyulásnak (gastroma-

lacia) és gyomor átlikadásának (gastrobrosis) neveztetik.

A gyomor keme'nyedes leginkább a gyomorcsukot foglalja

el ,
ekkor a gyuladás jelei eltnnek ugyan

, de a beteg

idült nehéz emésztésben (dyspepsia) szenved, nyugtalan

kivált étel után, szelek kínozzák, és hányás következik

be, mi által poshadt, büdös, barnás folyadék ürittetik ki.

A betegség további folyamata alatt a test elszárad
,
any-

nyira hogy a keménységet tapinthatni , és továbbra hat-

ván még ekkor is a gerjeszt ok a keményedés

(scirhus) fajul , mi rákfenébe (carcinoma) megy által

,

mig sorvasztó láz nem áll be , melly a csontokig elszáradt

egyént —• néha vizkór hozzá járultával is — életétl meg-

fosztja. A gyomorlágyulás szinte lázzal, nehéz emésztéssel,

hányás és böfögéssel jár, és ez görcsös rángalmak já-

rulván hozzá a nélkül, hogy tályog által a has felületén

lyuk támadna, (melly jelenség azonban tudtomra nem rit-

kán szinte elfordul) a beteget hamar elszokta ölni. Illy

egyéneknél a boncolás alkalmával a gyomor könnyen

morzsolható, leginkább a gyomor fels hajlásán a rövid

edények közelében tojásdad likat találunk, mellynek széle

puha pépalakií s könnyen morzsolható. —
De nem csak a gyomor hanem a vékony belek külö-

nösen az olly közel határos nyombél és ideg s edényrend-

szerrel öszvekapcsolt máj és lép beteges változás alá vet-

tetnek a pálinka iszákosság által. A májjal, mi mór csak



19

' a s'zéles értelemben vett lélesital hatása által is meggyu-

lad ,
szinte ez történik a pálinka iszákosságnál ;

csakhogy

itt a szüntelenható inger a májlobnak idült nemét hozza

el és okúi szolgál azon betegségnek mellyet sárgnságnak

nevezünk, mellynek lényege nem annyira, az epének rend-

ellenes elválasztásában, mint annak a nyirk edények által

a vérbe lett átvitetésében áll , hol mint a vér vegyrészeitl

idegen test, betegséget hoz el, és lerakodva az életmíí-

ség különböz helyein, szem elébe ötl sárgaság által mu-

tatkozik
,
és ezt nemcsak az elhozott okból idézheti a^

pálinkaiszákpsság el, hanem elhozhatja akkor is ha gör-

csöket okozva, e görcsök épen az epe kivezet útait fog-

lalják el ,
s az epe felszivatva a vérbe , az egész testben

elözönlik.

Megemlítést érdemel még azon körülmény hogy a

pálinka által a vér alkatrészei megváltoznak; meggyülem-

i
lenek abban a gyiílók és e folyamatot föl szenitésnek (Ue-

I bercarbonisirung) nevezik , ez ismét egy küls szín által

I mutatkozó betegséget, a ritkán el forduló kékkórt (cya-

nosis) hozza el, mellynek a pálinka iszákosság által eli-

dézett példányait múlt évben a katonai kórházban lehetett

szemlélni.

A vízkórt véleményem szerint két úton hozza el a

1

pálinka, vagy ; az életmüvezet folytonos ingerlése által ki-

meríti annak erejét
, minthogy tudtunkra

, minden hatás

ellen hatast szül
,
s a folytonos hatás pedig ernyedést o-

\ koz , az életmüségben vagy sorvadály vagy vizkór áll el ;

' vagy ; a pálinka a láng tulajdon ingerl hatása a savós ned-
< vek elválasztásának vivja-ki a felsbbséget a felszívódás

fölött és a sejtszövetben és test üregeiben savós nedvek nieg-

- gyülcmlése okoztatik
;
honnan Hufeland e tételt állitá-fel

„ers bor és pálinka ivók rendszerint vizkórral végzik"

2*1 /
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Klönbféle alakokban nmtafkozik pedi^ a’ vízkor. BSrvfz-

kór (anasarca) fleg Idbdoganalkep
;

az iszákosoknál ba

különben jó alkotásnak csak kezdete a kifejld vi'zkór-

nak , kiknél sorvasztó lázzal való kapcsolatban jelenkezik

az élet közelget végét jeleli. A test üregeiben rneggyü-

lemlett folyadék többféle vizkórt állit el
; a fejvizkór

mint fellebb érintém gyermekeknél fejldik ki
;
a mellviz-

kór legszokottabb kimenetele az* iszákosoknak
, a mitl ha

lélekzetök el elhal, hegyre fuldoklások közt mászhatnak,

már a hangos beszéd is szorongást okoz, félniök kell
, an-

nyival inkább ha nehéz lélekzés gyakrabban tér vissza, ha

a beteg küleménye megváltozik, ha arca megsápad, a

szem lankadt, az ajkak és orrhegy meghalaványodik vagy

épen megkékül , ha ezekhez a vizkór helyéhez képest kü-

lönböz fájdalmik csatlódnak vagy épen savós genynyel

vagy vérrel vegyített turhát köp ki
;
igy majd a láb is da-

gadni kezd, a kar gyakran elzsibbad , a végtagok hidegek,

a beteg álomkóros , nagy nyugtalanság és félelmek közt

csak ülve lélekzhet, a’ szaporodó vízmennyiség mindig

jobban nyomja a tüdt és a szív s nagy edények életmüvi

bajai szövetkeznek, mikor a beteg úgyis gyengén pislogó

mécsvilága kialszik. — A hasüregben meggyülenilett sa-

vó alkotja a hasvtzkór/, mi ha a has fájdalmaival köszönt

be étvágy hiány
,
gyomor fájások és szelek jellemzik

;

mellyek után kisebb nagyobb mértékben nagyobbodik a has,

mi a fokonként gyüleml savó által inkább és inkább ki

terjesztetik, a’ mindig alkalmatlanabb jelenségek nagy-

ságával növekedve; végre a test minden mködését aka-

dályozza, még az izom mozgást is restté teszi , e kór egy

a legnehezebben gyógyítható bajok közi; mert sorvasz-

tó láz járulva hozzá fuldokló lélekzés ,
elszáradás között

az egyént megöli.



Mér mint feljebb érintem az egyszer részegség utol-

só fokozataiban 'is nagy mennyiség vér torlódik az ideg-

rendszer közép pontja, a minden állati mködés kormány-

zója — az agyra
,
mennyivel inkább történik ez az iszá-

kosság vagy folytonos részegség alatt
;
e vértorlódás nyo-

mást gyakorol az agyra és ha hirtelen, nagy ervel, guía-

títésre hajlandó egyéneknél történik
,

g7ita ülést okoz. Lé-

nye ennek az agy mködés hirtelen történt megakadályo-

zásában áll; az öntudat hirtelen elenyészik, a küls ér-

zékek és mozgás akarati er
,

félbeszakittatik
, a nélkül

hogy más életmködések mint a lehellés s érverés akadá-

lyozva volnának. Különbözik a részegség halálszeríí álmá-

tól abban, hogy ott a’ lélekzés nehéz, hörg. A gutatés

vagy tökéletes s ebbl ritkán tér magához a beteg hanem

hirtelen meghal
; vagy tökéletlen , ez* után többnem szél-

hüdések támadnak p. o ; a’ nyelvé, s ebbl némaság^ he-

begés
, kéz vagy lábé mikor e tagok moznghulósága elvesz.

A vér nem mindig olly hevességgel torlódik az agyra,

hogy gutatés t okozhatna, azonban a kisebb fokú vér-

torlódásnak sem maradnak el szomorú következményei

;

mert az agy, bár f életm az emberi testben , épen azért

niert illy nemes, alkotása igen gyöngéd
,
— mint vii•ágé

mellynek szirmai bár borítékok még is finomak a himszá-

lak és anya a legkidolgozottabb anyagból képezvék
; és e

gyenge alkatánál fogva minden reá ható bántalmak , m-
ködésére ártalmasán hatnak. így ámbár az ellenkez pél-

dák nem ritkák *) okszerüleg fel vehetjük hogy az agyra

*) így N. Stálily k. t. r említett egy esetet, hol az agyvelö na-

gyobb része genyedésbe ment át, mind a mellett soká más
érezhet baj nékül élt az egyén kivéven hogy, szüntelen bö-
dösséget érzett

,
halála hirtelen történt. Baksán fAbauj) 1835.

történt hogy a fejszével fejen vágott ember, mind a mellett

hogy ájjával a nyíláson vel darabokat szedeít-ki, 19 napig
élt ennek magam szemtanúja voltam.
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kivált Uzákugoknál napunta torlódó vér is kártékonyán hat,

s kell hogy hasson
; mert e vértorlódások alatt a vér-

edények kitágulnak különösen az érfonatok (plexus cho-

ro idaei) s leginkább azon részeket nyomják, honnan az

érzékek idegei veszik eredtöket. De minthogy az ideg-

rendszer tüneményei eddigelé , annyira kétesek
,

s bár élet

s különösen kórtudósaink az okok kipuhatolásában eleget

fáradjanak is — az általam is felvett nyomás elégtelennek

tetszik a tünemények kimagyarázására ; és méltó joggal el

kin fogadnunk a boncolati vizsgálatok eredményét, mi

szerint — minthogy az agy iszákosoknál puhább — az agy

vegykémi alkatának , a jelenségek elhozatalára nézve ,

nagy befolyása van. De történik bár miként, a nélkül hogy

e sok felteszem et (hypothesis) birálgatnók soroljuk el

a tapasztalás igazolta tényeket.

As iszákosság egyik els eredménye az agyra mint

az állati élet székire nézve az : hogy iszákos egyének em-

lékezet gxjongeséghe esnek ,
annyira hogy pór pillanattal

elébb mondott beszédeikre sem emlékeznek ,
bármelly

apróságot többször mint újdonságot elbeszélnek
,

s már

e félelmet okozhat miként nem messze a reszketeg félre

beszéd. Ezután következik a látás gyöngülése
;
a szemideg

valóságos sajátlagos betegségnek vettetik alá, melly

sem az öregek meszszelátásánál (presbyopia) ,
sem a

rövidlátóknál nem fordiil el , és e betegség kisebb foka

majdan valóságos mórrá fejldik ki. Hasonló módon szár-

mazik a süketség, melly szinte a hallideg kinieritett in-

gerlékenységén alapul. Továbbá a szédülés és reszketés

is ,
az iszákosak tulajdon ideges bántalmai ,

az utolsó mint

* azt egy zene mesteremnél tapasztalam ,
reggel józan kor-

ban van legnagyobb mértékben ; s annyira megy hogy a

Kis Áron meg éneklette szalmás üveget egyetlen palásto-

ló szerük szent edényét alig képesek megfogni ,
abból líj
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ert de újólag erllenebbitt B/úvandók magokba. Aa al-

vásban kétféle rendetlenséget tapasztalunk az iszákosok-

nál : egyik a nyttglalan dlmallanság ,
másik tne'lg álomkór

(soporositas) az utolsót borzasztó álmok nyugtalanítják,

a betegek ír élyen alva még is ébren vágynak s ez álom

nem hogy ersitné st inkább bágyadtá teszi ket
,
kiket

fájdalom a pálinka szokott ideig óráig megersíteni. —
Azon számtalan görcsük és rdngalmak közül mellye-

ket a pálínkaiszákosság elidéz csak keveset emlitendek)

nem szólok az arcrútitó, nem a kéz, láb, nyak vagy törzsök

eltorzító rángásairól, ezek nem annyira veszélyesek mint

dísztelenek. De ki köll emelnem a hélhuzam görcseit^ ezek

közt a csuklást

,

melly tartósága által veszélyessé válha-

tik és származik a rekesz izmon felül elterjedt idegek in-

gerült bántalmából ,
melly már a bársing és a határos ré-

szek rendellenességére mutat. Ide sorolhatók a gyomor és

nyelcsó görcsei mellj' utolsó leginkább a borlél-szeret

hollandoknál gyakori, akadályozza a nyelést és igy a

tápláltatást
,
az els pedig nemcsak a fájdalmak által mel-

lyeket okoz alkalmatlan, hanem minthogy vagy a gyomor-

nyitót s még többször a gyomorcsukót foglalja el
,
ha hu- '

zamosabb ideig tart , vagy éppen folytonossá válik, ha-

sonlít a gyomorkeményedéshez
,
st úgy látszik hogy an-

nak egy oka
, és azon bajokat termi meg, mellyeket a gyo-

morkeményedés rovata alatt elsoroztam.

Gyakran elidézi a pálinka iszákosság a lélek betegsé-

geket. Az igaz hogy a lélek
,
a gondolat nem anyag s nem

az anyag terméke, igy betegségnek sem lehet alá vettetve,

mert mi ön magát és az anyagot nézdelheti, annak az anyag
körén kívül kell lennie; mi szabad, az a szükség szülemé-

nye nem lehet. De e szellemlélek e földilétben szoros vi-

szonyban áll a testtel s különösen szövdve az ideg rend-

szerrel s annak legfinomabb részével az agygyal. Ezen
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öszvekoMeíés liltal amannak ereje korlatlótlik
,
— ez

által — rninf minden mi az élefmiiség köréhe jön, ennek

életmüves törvényei alá vettetik. Csak ezen élelnnives vi-

szonyban hathat mind magára mind a külvilágra, innen jog-

gal mondhatjuk az agyat a lélek életmvének, s igy tör-

ténhetik meg, hogy az életmüség a lélekre, ez meg amar-

ra viszonylik, g ez által betegtílhet meg testileg, vagy aka-

dályoztathafik mködésében s igy jnek minden lelkibe-

tegségek az ideges bántalmak sorába. Olly arányban áll-

nak k egymásra mint lantos hiírjaira
,

húr nélkül a leg-

jobb mvész sem képes hangot adni, és ezeknek csak jó

hangulata alkalmával (egészség) adhat tiszta hangot; ha

pedig a mszer el van hangolva ,
mindig hamis, tisztátalart,

hangokat adand bár a játszó még mindig ugyan az (Hu-

feland). T oka tehát a lelki betegségnek más nem lehet

mint a lélek életmvének (az agynak) rendellenessége

,

vagy. szerfölött felemelt vagy megkiiebblt vagy épen vi-

szony és törvényeire nézve változott mködésé. Épen ezt

bizonyítja azon szomorú tapasztalás, hogy anyagi szerek-

tl mint pálinka, bóditók, és láz, lelki betegség származik
,

vagy az rülésnek más életmvekre lett áttételé áltál —
mint az aszkór, vi'zkór — ez megsznik. De történjék bár

miként elég az, hogy a nép közt naponta szaporodó rülés

egyik oka a mér:ékletlen és percenként mindinkább hara-

podzó pálinkaiszákosság; erre nézve elég legyen a lelki

beteo^ek tábláira hivatkozni, hol statisíikai adatok mutat-

ják e, tényt, elég legyen más szinte statisticus adatra hi-

vatkozni arra t. i. miként a lángképzeletfi, keletikéj>ek kö-

zött örökös mámorban él törökök közt ritka az rlés

példája, pedig k is ki vágynak téve a mákony ital vesze-

delmes szokásának, mig a hidegen számoló angolok rum

.s porterrel él nagy része 800 közölt t. esik rniéshe.
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A. lelki betegségek négy f osztály! közöl ii nt. dü-

hös rülés , bús komor kór, esztelenség, és ostobaság— az

els és utolsó leggyakrabban szokott eltörni, minthogy az

elst léles ital által elidézhet ertulság jellemzi
,
mig a

második a kimentett ideg munkásság következménye
,
s

már az az eltt is elveszett emlékez tehetség hiányának

nagyobb foka ,
mikor a gondolkozó tehetség is elenyé-

szik ;
— az elsbe esnek azon erteljes egyének kik hir-

telen nagy adagú léles italok ivásának adják magokat;

másodikba kik régen kezdették bár kisebb mértékben a

lélesitalok használatát; a harmadikra a buskomoly kedé-

lynek valódi, vagy képzelt szerencsétlenségükért magokat

iisiákosságnak adott egyének hajlandók
,
— igy tehát azon

különböz kedély mozgalmak szerint mellyeket egyénileg

olly különböz fokok és alakokban már a részegségnél

volt alkalmunk látni. —
Át megyek most a pálinka iszákosak — leginkább »

férliák — csaknem kizárólag birt és bírandó lelkinyava-

«lyájára az iszákosak reszketeg félre beszédére (delirium

tremens potatorum, delirium ebriositatis
,
phrenitis pota-

toruin) Ezen rülésnek különös sajátlagos neme , csak a

szoros értelemben vett léles italok ezek közt leginkább a

legalábbvaló fajok szülöttje. E nevezetes betegség tünemé-

nyei elszámlálása és taglalatánál leginkább a német Barck-

hausent '*) követem ;
mert neki honában legtöbb és leg-

többféle alkalma volt e betegség vizsgálatára. Ó azt ál-

litja „hogy a léles italokkal!
, különösen a lej)árolt léles

italokkal (gebrannie geisfige Getranke) \aló ismételt visz-

szaélést lehet egyedüli elkészít ^ (praedisponens) egy-

szersmind gerjesztoknak tekinteni." O hát a pálinkávali

Beobachtungen über die Sauferwahnainn Brcmen 1828.
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ujubb mértékietlenséget olly körülménynek tekinti inelly

egyszersmind a betegség kitörését minden más ok hozzá

járulta nélkül elidézheti. Különös figyelmet érdemel itt

azon tekintet hogy e betegség leginkább a legalsóbb nép
osztálynál jön el, melly a legroszabb pálinka elfajokkal

(sorté) él, és többek állítása szerint az elkel gerjeszt

okok közé tartozik azon kozmásnemü, csak pálinka lepái-

lasanál nyerhet olaj, mit F'uselöhl-ne]í neveznek
, s hogy

ez a reszketeg félre beszéd kitörését hatalmasan el moz-
dítja, azt számos tapasztalati tények bizonyítják

, és eddig

orvosak sem ser — melly inkább szédülést tartós má-
mort, akül és belérzékek tompaságát és az ostobaság bi-

zonyos nemét hozza el — sem tiszta bor ital után el-
állani nem tapasztalták. —

A reszketeg félrebeszéd közönségesen hirtelen áll el
s kevés pillanatra a pálinka itala után kitör

^
bár elrejá-

ró jelek sokszor megelzik is , mellyek kellemetlen önér-

zet
j
izom gyengeség

, álmatlanság
,

fej nehézsége vagy

fájdalma, és étvágyhiányban áll. A félre beszéd szokott

foglalatosságaikat tárgyazza, még dühös rlések alatt is

megismerik a betegek az ket környez személyeket , kér-

déseikre csaknem mindig helyes választ adnak, némel--

lyek vigak és fecsegk, mások ellenben dühösek; e be-

tegség vagy folytonos vagy félbe hagyó ,
de mindig álta-

lános szenvv el párul, különösen a kezek reszketésével vagy

izmaik kisebb vagy nagyobb rángalmával. Az arc illyenkor

veres, a f meleg, a szem fénylik, sokszor vér borítja
,

te-

kintete meredt vagy kalandozó
,
az arc s különösen ajkak

izmai rángatódznak , a száj szegleten vékony tajték lát-

szik ; a beteg álmatlanságban szenved egyszersmind széke

rekedt, s kevés hugyot rit ki
,
a betegség nagyobb ki-

fejldésével az alvás nyugtalanná lesz, azt nehéz álmok há-

I
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I

boritják; miket a beteg valóságnak hisz, lassanként az al-

vás kimarad és álmatlankor áll be, rnelly a betegség egész

folyama alatt tart A beteg tekintete st egész lénye bel-

s nyugtalanságot
,
nem titkolható szorongatást árul el

,

leginkább pedig azon nyugtalankodnak hogy hon nincsenek,

és rablók vagy rendrszolgák üldözik ; a baj növekedtével

vígakká, elménczekké válnak ,
és e szorongatás

j
sürgöl-

dés , félelem és vig szeszély a beteg tetteiben és arcán , a

szem állandó de le nem irható ki nyomatával kapcsolva kü-

lönös jellemz tekintetet mutat, és minthogy ismeretlen,

vagy az orvos eltt is átalja magát s el akarja titkolni a

bels zavart az annálinkább szembe ötlik. Reszketeg félre

beszédök leginkább abban áll, hogy képzelt érzéki csaló-

dásaikat és agyrémeiket valóknak lenni hiszik; ez érzéki

csálódás leginkább a látásra vonatkozik, különböz él s

már élt tárgyakat szemlélnek mindennem apró állatkákat

,

csirkét, egeret, patkányt, macskát, gyíkot sat. és kép-

zelt állatokat tulajdonszerü alkotásiiakat a legszeszélyesb

alakzatokban
, s ezek közi a repül

,
ugráló kis pá-

linkás poharak ritkán hiányzanak , majd különböz han-

gok, zene, harangozás
, ismeretlen hangokkiáltásai , ers

szél vagy eszugása, az utolsók hihet a fülzugás okozat-

jai. A beteg mimjei képzelete játékainak felelnek-meg.

A reszketeg félrebeszéd vagy erteljes (sthenicus)

vagy petyhüdt (atonicus) jellem; mindke’tt négy stádiu-

main keresztül különbféle kórtünetek ismertetik mellyek-

nel fogva meglehets bizonyossággal lehet a szakokra

következtetni. Az erteljes kimenetele a betegség tet-
pontja (acme) alatt válik el, orvosi segitség járulva hozzá

egészség, különben pedig vagy véres vagy savós gutaütés

melly a nyugtalan álomkór vagy álomkóros álom alatt le-

pi meg a beteget. A petyhüdtbl ritkán és lassan üdül-fel
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n beteg. Halált az ideger kimerüléso idéz el
, s az

ideg és agyszélhüdés következése.

A pálinka iszákosság bámulandó okozata még az em-

ber Önkénytes megegése (Combustio spontanea cataiicosis

ebriosa) ezt meg kell különböztetni azon tüneménytl mit

közönségesen
,
pálinka gyuladásnak‘ neveznek

, és melly a

f
részeg lehelletének lánggali érintkezésébl ered

; mert ez

csak folytonos iszákosság után áll el, még pedig többnyire

kövér 60—80 közt lev asszonyoknál — ellentételéül az

elébbinek — fordiíl el, — többnyire részletes ámbár az

egész testet megemészt égések is feljegyeztetvék, de leg-

,
inkább a kaponyaegy darabja, a f vagy végtagok bántat-

janúl maradnak. — Oka e tüneménynek mindég a leles

ital, de t okáról mindeddig a kór és élettudósok meg nem

egyeztek. Sokan ezen égést a lángnak tulajdonitjákmelly

mint azt Cuvier Dumerill boncolataiknál tapasztalák, a test

minden szövegébe felszivatik és ott mint ollyan létez
,

ezt

látszik bizonyítani a kék láng mellyet ez égésnél látunk,

melly szinte az ég boriéi lángja is
;
de ez ellen ismét más

okok harcolnak t. i. hogy az ég láng melly csontokig meg

emészti a test részeit, sérte?tlenul hagyja a 'testet befed

inget, sokan hiszik hogy a láng az életmüség ereje által

átváltoztatik mint más akármelly testbe felvett anyag; igen

de vannak szerek mellyek mint azt vegy kisérleti kémle-

tek bizonyítják át nem változnak, miért hát épen a langi

— Marc különös gyúlékony szeszek mint vizeny (hydro-

gen) és villanyvizenyszesz (Phosphorwasserstoífgas) kifej-

lésének tulajdonítja és állifását a Morton és llailly tapasz-

talati tényein gyökerezi éti. Dupnytren ezt csak közönséges

égésnek veszi az égés hatodik fokozatának lekintvén azt,mit

megcáfol az hogy egy ég gyertya vagy pipa tüze azon égést

I nem idézhetné el, hisz a régieknek mennyi tzifára volt szü-
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kségök halottaik inegégetésénél. Mások a berz (electricitas)

befolyásának tulajdonitják. Mind ez állitások tényeken ala-

pulnak, és meg kell vallanunk mindenikben van valami igaz

de mind elégtelen e tünemény kimagyarázására. Annyi bi-

zonyos hogy sokféle egy célra intézett okoknak kell be

folyni hogy e tüneményt el állítsák. Legkielégitbbnek

tetszik nekem azon vélemény hogy az életmüvezet^ ta-

gadhatlanul felszívott láng a különböz szövegek feher-

nyéje, és rostjaira hatva,alkat részeiket megváltoztatja,azok-

ban a gyuló részeket neveli, és igy a részeket mintegy el

készíti, .nemcsak tüzzeli érintkezés által, hanem önkénytes

gyuladásra is; ezt bizonyltja az is hogy önkénytes megégés

kövér igy gyulóval (mint vizeny széneny) gazdag élet-

müségben szokott többnyire történni , hogy a berz-

nek (eletricitas) és még más , csak az életmüvesek vegy-

kéme (organochemia) haladtával felvilágosítandó életm-

ves vegykémi folyamatnak (processus organochemicus)

szinte nagy befolyásának kell lennie , ezt mint sok mást

a nemismert természetben bár nem tudjuk, egyelre hin-

nünk kell. Legyen t oka bármllly folyamat , annyi bizo-

nyos hogy kizárólag a pálinka idézi el
, és bár kis mér-

tékben legyen , el nem oltható lánggal ég,- igen kis

mértékben villanyos (phosphor) szagot terjeszt a rész ,
és

kiknélilly mértékben jön még el, szerencséseknek mond-

hatjuk annyiban mert int jelül szolgál arra hogy illy

egyén a pálinkától óvakodjék. Kiknél nagyobb mértékben

áll el azoknak egy vagy több tagjait elemésztve halálu-

kat okozza. A tünemények nmllyek az önkénytes megé-

géssel járnak leginkább ezek : a léles ital után álomkór

(coma) áll be , a test raeggyulad kék lánggal ég azt kü-

lön mértékben emésztv^e meg, a láng a közellév tárgya-

kat ritkán bántja, kövéreknél a megolvadt kövérség egy
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része barnás zsír-alakban a padlaton elfoly
, a csontváz

többnyire fekete szénnel fedve azon helyzetben marad,
inellyben az egyén az álomkór alatt volt, a szoba falaira

barnás korom rakodik le.

II. A fertzött boriéi.

Különbféle fertz anyagok találtatnak a borléiben
;

vegyülnek ezek vagy lepárlás alatt maga a lepárlás mun-

kája és eszközei által
,

vagy szándékosan , ekkor is vagy

a lepárlás alatt vagy a kész pálinkába vegyittetnek a fer-
' tz anyagok.

A lepárlás alatt a lepárlandó folyadékból különösen

kiemelend négy anyag fejük ki. Azon kozmásnemü olaj

mit Fnsel-wc^L nevezünk többnyire a törköly és gabona

pálinka gyártásánál fejük ki, minthogy igen hi'g folyadék

(dünnflüssig) saját átható szagú, csips kellemetlen iz,

—

melly iz hasonlít a kozmás olaj izéhez, de ettl mégis az

egyszer kóstolt nyelv könnyen megkülönbözteti — kön-

nyen felolvadható annyira , hogy egy csöpp hatvan pint

pálinkát illy Fusel olaj szagú és ízvé tesz. E tulajdon-

ságainál fogva a pálinkának mérges hatást kölcsönöz, melly

hatást tartósan ingerl s egyenesen az idegéletébe vágó

,

másító heves ereje által gyakorolni látszatik, különösen

a reszketeg félrebeszéd elállítására nagy befolyással bir.

— Az szkor még eredetileg nedves gabona lepárolása

alkalmával bizonyos száUkony anyag pároltatik le
;
melly

a melegített pálinkában kéklszesz (Cyangas) szagával

árulja el magát , mi a szemet és orrot ingerli ,
de eddig

még mind lénye mind eredetének folyama ismeretlen ,
al-

jakkal nem egyesül, a lángnál szálékonyabb. — Eddig

csak úgy tudták még elálütani,ha borléibl zsiros olajok se-
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gitgégével elvonták és ezen olajat vízzel ismét lepárolták;

két hálom hónap alatt a pálinkából elvesz
,
hihet hogy

felbomlik alkatrészeire. Az illy anyaggal kevert pálinka

nagyobb részegít ervel bir, szédülést kábulást okoz,

s minthogy hatása illy heves ,
hihet hogy az életmüve-

zetre folytonos vele való élés mint méreg ligy hat. A
kéklsav (Blausaure, acid. hydrocyanicum) ezen villám se-

bességgel ható méreg fleg a megfagyott burgonyából

készült pálinkában és a cseresznyébl készültben találta^

tik származik a feldolgozott anyagban lév fehérnyének

az ugyanott foglaltató — a burgonyában a fagyás után ké-

szült — tulajdon alkatrész a mandoladékra (amygdalin)

való hatása által. Hatása mellyet az idegrendszerre gya-

korol ismeretes, csak annyit jegyzek meg hogy azon anyag-

nak mellynek egy — két csöppje a legersebb embert

megöli, — bár higitott állapotban legyen is a pálinká-

ban jelen ,
— használata az életmüségfe nézve minden-

kor káros. — Az edényrl mellyben a lepárlás történik

minthogy ez rendszerint réz^ ez vegyülhet a pálinkával,

Hlyen fertzött pálinka a réz mérges tulajdonit ölti ma-

gára, Így némileg a maró mérgek közé sorolható.

A szántszándékos fertzés két úton történik : vagy

a katlan egy részébe (Lutter) tétetik a fertz anyag vagy

különös célok elérésére vagy konok szándokból.

Különös célok, hogy] a pálinka illatos, hathatós sze-

rektl áthatassék; ide tartozik a gyalogfeny boróka, ezál-

tal borovicska
,
narancs hajak , kömény, ánis magok s. t.

e f. a haáon nev pálinkák nyerése végett. Ezek a pá-

linkának ingerl hatását nevelik , különösen a gyalogfe-

ny boróka pálinka a hugy életmveire hat különösen.

De még ezek nem annyira veszélyesek mint a szándékos,

büntetést eléggé nem érdeml, a pálinkának mint úgy is
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elég méregnek csalárd inegmérgezése, ex vagy a lepárlás

alatt vagy után történik,^ ide tartoznak: a fe'rjecs (Arsenig-

tesáare, nehány darab férjanyt tesznek a csbe s ezen

keresztül lepárolják a pálinkát; sokkal maróbbá sokkal

ersebbé teszi, de csak nevét kell kimondanunk az arse-

nicumnak és mindenki borzadni fog; honnan hatását le-

irni mellzöm. A növények közi a csipsutergesek mint

mocskos kontyvirág (árum maculatum) a réti és torzsika

szironták (ranunculus acris et sceleratus) a boroszlányhéj

(cortex mezerei) s a t. a bóditók mint a dohány
,
szédit

vadócz (Lolium temulentuni) beléndek, szepnönye (Atropa

belladonna) sisak virág (aconituiu) s a t. használtatnak.

Ezeknek hatása ^magoktól ezen mérges növényektl ered ,

és vagy gyomor és bélhuzam gyiiladást , hányást, görcsö-

ket, vagy szédülést, bolondulást és az agy és idegek más

bántalmait idézik el.

' Orvosrendészeti nézetek.

A pálinkának feldolgozott anyagok közi a gabona

és burgonya az ,
mi az orvosi rendészet figyelmét meg-

érdeml, mert mind kett egyik az al, másik a felföld-

nek nyújt els szükség! táplálékot ; de meily az elszapo-

rodó gzgépek által felgyártatva a kenyeret teszi drágá-

vá vagy épen elrabolja az éhez földnépétl. Ezekhez

számlálhatjuk még a gyümölcsöt meily jó egészséges ke-

nyér táplálékot nyújt; honnan leginkább e három anyag

pálinkává mint láttuk méreggé feldolgoztatását szk ter-

mések idején — annyival inkább minthogy takarék mag-

táraink nincsenek — a hatóságoknak kellene eltiltaniok.

1‘ igyelmet érdemel a boriéi batasa ha részegség alak-

jában mutatkozik; mert azon számtalan kedélymozgal-



inakat, inellyek a külömböz egyéniség szerint , Aétkes,

és a polgárok személy és vagyon bátorságára nézve ve-

szélyes tettek ,
nem különben erkölcsiség és szemérem

sért botrányokban törnek el — a hatóságoknak ill kor-

látáik közzé utasitaniok szükség. Ezt meg tehetné az álla-

(lalom az által ha a részeget azonnal fenyitházba a több-

ször részegeseket pedig jobbitó intézetbe tétetné.

I la tekintjük azon fbb nyavalyákat, mellyek nehányai-

nak elszámlálásával lapokat tölték , miket mint az élet-

müvezet és szellemöl bakóit a pálinka iszákosság nemz

,

de csak magát az egyetlen görvélykórt , és a testi és szel-

lemi életre mindig kártékonyán ható erkölcsi jellem elal-

jasodását ,
ha meggondoljuk hogy ,sine bacho friget venus

és csak futólag is fellebbentyük a fátyolt melly az iszáko'

I sak jövendjében olly rémes olly szánandó alakzatokat mu-

tat: elkeli ismernünk Heydenreich erteljes de szomorúan

való szavait

:

„ — Und vor ihm werden seine Geschlechter stehn.

Kraftlosen Lebens, dámmernden Schalten gleich.

Die wie Traumgestalten schlichen

Aus seinen entnervten Lenden !“

I mert e jövendben elmecsevészlt nemzedéket látunk, kik

’ nemzendenek ,progenies vitiosiores* kiknek keblökben kí-

I alszanak minden magasb fogalmak az emberiség és közál-

I ladalom boldogságát tárgyazók, s azon nyomorjokban min-

\
dig aljasulók keblének kiholt üszkei nem gyulasztják ket

I ön függetlenségök és szabadságaik megvédésére
;j
vagy ha

1 ennek az emberi kebelbe olly mélyen oltott szikrája elham-

vadó mécs gyanánt halvány világával fellobogna is, az el-

tompult idegek nem kölcsönözhetnek electrisaló (berzel)

tz szikrát a gyenge karoknak, és egy illy nép mássá mint

rabszolgává nem lehet. E kép melly népekre várakozik



nem levegbl kapott agyrém, a legújabb történetek lapjain

mint Sötét folt azonnal, szetiiünkbe tiínendik
, hisz inindení-

ktink eltt ismeretes mint nem tudá a kincsszomjas euro-

j»ai meghóditani az egyszer természet liait a harcos indiá-

nokat. Tudjuk e csekély szabadság szeret amerikai nép
,

s erdei szent árnyékiban
,

dacolt az európai tacticával

mindaddig, mig a müveit világ gyalázatjára szi illett béke

és kereskedési rügye alatt .tben meg nem ronták azoknak

erejét, nielly tlök azolta távozott, és hatalmába estenek és

esnek naponta a fehéreknek
, és elfogynak végképen mert

a pálinka elrontá az ket véd ép er talizmánt, és [áldo-

zatul ejté miként a rege leányát a csábos kisért
,
ha egy-

szer leoldhatta az övét mellyet szzi szemérme megrzésére

jó szellemek adtanak.

Ezeket tekintve két mód volna mind e bajokon segit-

hetni , egy: gyökeres, de melly pium desideriiiniként álljon

ez ligy sem olvasott lapokban
,
s ez: A lélesital külföldi'li

behozatalát tökéletesen eltiltani; és hazánkban csak orvosi

és technikai végekre engedni meg a borlélgyártást. De

minthogy ez jelenleg ki nem vihet, beáll némelly alkalmaz-

ható palástolószerek javallata. Ezek: Mértéklet ességi egye-

sületek alakulása. Gyermeknek és részegnek pálinkát eladni

nem szabad. Az álladalom minthogy
,
nitimur in vetitum ‘

meg nem tilthatja a pálinka ivást, hanem gondot fordít reá

hogy csak tiszta, fertzetlen boriéi árultassék; erre nézve n

hatóság ahoz ért embereket nevez
,
kik minden elárulandó

pálinkát vegykémileg megvisgálnak, s ha felfedeztetnék hogy

a pálinka fertzött ,
a gyárost ki illyet készített , vagy a

lélárust ki azt méreggel megvesztegette, szigor vád alá

téteti, hogy a töi\ény állal kiszabandó büntetés reá mé-

ressék.
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Egy kétszü a vegykémletrol és a fertz anyagok

eltávolitásái’ó]. A Vusel olajat saját szaga és ize által fe-

dezzük fel. Mint a pálinka ártalmai ff segítje eltávo-

lilására kulönbféle módok ajánltatnak Sokan mészziildenyt

(chlorcalciuin) melly elrontja, mások vajat^ mellyel egyesül,

I

Hensman V20 vízzel való lepárolást ajánl, de niellyek mind

többé kevésbé alkalmatlanok. Legajánlhatóbb az igen jól

kiégetett szénnel való lepárlás , vagy a lepárlás alatt szén-

])oron való átcsepegtetés
,
az olajat ekkor a szén magába

szívja. Más szinte könny mód Göbel szerint a pálinká-

nak éget humag vagy szikagyai (Káli nautrnm caiisticum)

való vegyítése által minthogy ezekkel egyesül és szappan

sóvá semlegesittetik. — Az új mindjárt szkor fzött pá-

linka hódító anyagja vagy még egyszeri lepárlás által vá-

lasztatik-el
, vagy ha hirtelen kiméretni nem engedtetik

3—4 holnap alatt ngy is eltnik hihetleg alkat részeire

bomolva fel. A kéklósavat tulajdon keser mandola szugja

árulja el, ellehet kerülui ha fagyos burgonyát nem hasz-

nálunk pálinka lepárlására. A i’éz és a férjany kémszere
— a pálinkába kevés só savat cseppentve — a hénvizeny-

szesz (hydrothyon gaz) a réztl barnás , a férjanytól sár-

ga csapadék támad, az elst tisztaság és a boriéi öszve
hajtogatott vastag posztón történ átcsepegtetése megaka-
dályozzák, az utolsó konok szándékból vegyi'ttetik a pálin-

kába. A pálinkává! vegyitett maró és hóditó növény sze-

reket részint saját szag és)iz, részint a vizzel vegyitég és

el i)árologlatás uf án nyert égvénydéki vonat (alcaloid ex-
trád) fel fogja fedezni. —

Az olly gaz pedig, ki az a nélkül is elég nyomort és

kártékony hatást árasztó pálinka mint magában is két
féle hirtelen és lassú de biztos mérget— és újólag szándé-
kosan megmérgezi nemcsak gaz bélyegéi hanem a törvény
legszigorúbb büntetését is megérdemli. —
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1. Orvosi rendszerek kérész dicsségökkel együtt elmúl-

nak
;
a valódi hipokratesi mvészet örök.

2. A pálinka többet árt az emberiségnek mint dögvész

vagy járványok.

d. A szoptatás az anya sem szépsége- sem egészségének

nem árt
; ennek elmulasztása gyermekre s anyára

egyiránt káros.

4. Minden egészséges anya gyermekét maga szoptassa.

%

5’ Oka a népesség kevesbedésének , s több nyavalyának a

nép neveletlenségében keresend.

6. Magyarország ásványvizeire nézve a világ leggazda-

gabb tartománya. (Tognio).

7. Okszertlen ruházatunk legtöbbjét módosítanunk ;
a

nadrágviselést pedig mint több kórok szerzjét egé-

szen elkellene hagynunk.


